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 Studentka Eva Řeháková si pro svoji bakalářskou práci zvolila velmi aktuální a dosud 

česky komplexně nezpracované téma. 

Vzhledem k charakteru zkoumané problematiky se jedná především o práci kompilačního a 

přehledového charakteru, v níž autorka představuje vcelku zdařilý nástin zkoumaného tématu. 

Ve své většině tvoří práce logicky uspořádaný, jednotný celek. Z řazení kapitol i 

samotného textu vystupuje autorčina snaha o funkční propojení jednotlivých částí, které však 

v některých případech působí poněkud násilně. Tento nedostatek přičítám zejména šíři dalších 

otázek a témat, která ze stěžejního tématu práce vyplývají. 

Autorka zpracovala jednotlivá témata práce s objektivním odstupem a profesionálním 

nadhledem, své závěry dokladuje citacemi z primárních i sekundárních zdrojů či odkazy na 

tyto zdroje. Kladně hodnotím také jasné a srozumitelné formulování myšlenek. 

 Z formálního hlediska považuji práci za bezchybnou, drobné nedostatky se v práci 

vyskytují pouze ojediněle. 

 

 Svou práci autorka člení do třinácti kapitol, nejprve čtenáře uvádí do problematiky 

práv dítěte v historicko kulturním kontextu. Poté představuje základní mezinárodně právní 

dokumenty upravující dětská práva. Dále se ve své práci věnuje samotným indikátorům práv 

dítěte vytvořených agenturou FRA. 

V dalších kapitolách práce vymezuje především jednak vybrané patogenní jevy spojené 

s ohrožením dítěte (jako např. obchod s dětmi, násilí na dětech či různé formy jejich 

vykořisťování); a jednak možnosti prevence a nápravy porušování dětských práv (jako např. 

přizpůsobitelnost vzdělání, výchova k lidským právům). 

   

Za přínos práce považuji zejména vytvoření přehledné a ucelené sumarizace dané 

problematiky a nástin otázek s ní souvisejících; a dále možnost jejího využití jako 

teoretického podkladu pro tvorbu např. sociometrických šetření apod.   

    

Bakalářskou práci studentky Evy Řehákové doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře (stupeň B) 

 

 

Otázky pro autorku k obhajobě práce: 

o V úvodu práce píšete, že všeobecné povědomí o specifickém přístupu k právům dítěte 

je v mnohým částech Evropské unie mizivé; čím, se domníváte, že je tento stav 

způsoben? 

o S právy člověka obecně se obvykle spojují také povinnosti a zodpovědnost jedince 

vzhledem k právům, která má. Jak vnímáte práva dítěte v tomto kontextu? 

o Které děti, z jakého prostředí či s jakými dispozicemi jsou podle vás v ČR – potažmo 

v EU nejvíce ohroženy porušováním svých práv, z čeho tak usuzujete? 

   

 

V Mariánských Lázních, 8.5.2011     Mgr. Bořivoj Kříž 


